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AJUSTAMENTOS DA REDE CARRIS 2011
No próximo Sábado, dia 5 de Março, a CARRIS vai proceder a alguns ajustamentos
da sua rede de transportes, num processo dinâmico de ajustamentos da oferta à
procura que a Empresa regularmente realiza.
As alterações envolvem apenas 4% da oferta total do serviço da CARRIS,
continuando a Empresa a assegurar os padrões de qualidade que a caracterizam,
bem patenteados no facto de cerca de 70% do número total de carreiras da rede
serem certificadas, encontrando-se em curso os trabalhos necessários para a
certificação de mais 7 carreiras, a alcançar no final do 1º semestre do corrente ano.
Com estas alterações, que afectam 14 carreiras ou troços de carreiras, em
determinados períodos ou trajectos menos utilizados, a CARRIS assegura, em todos
os casos, alternativas com outras carreiras da sua rede e também com o
metropolitano, numa lógica intermodal que valoriza a contribuição dos diversos
operadores para a melhoria contínua do sistema de

transportes na Área

Metropolitana de Lisboa.
Das 14 carreiras que vão sofrer alterações, 6 são suspensas, 2 deixam de funcionar
aos fins-de-semana e 5 têm encurtamento no seu percurso.
Carreiras suspensas:
Carreira 7 – Praça do Chile – Sr. Roubado
Carreira 39 – Marvila Xabregas
Carreira 92 – Terreiro Paço – Príncipe Real (circulação)
Carreira 752 – Centro Norte – Centro Sul
Carreiras 780 – Saldanha – Portas de Benfica
Carreira 204 – Est. Oriente – Belém
Carreiras com suspensão ao fim-de-semana:
Carreira 768 – Cidade Universitária – Qta. Olival
Carreira 781 – Cais do Sodré – Prior Velho
Carreiras encurtadas:
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Carreira 12 - Est. St.ª Apolónia – Alcântara
Carreira 702 - Restauradores – Serafina
Carreira 706 – Terreiro do Paço – Est. St.ª Apolónia
Carreira 727 – Est. Roma / Areeiro – Restelo
Carreira 745 – Est. St.ª Apolónia – Prior Velho
Outras alterações:
Carreira 799 – Colégio Militar – Alfragide Norte, funciona apenas em horas de
ponta.
A CARRIS continuará a trabalhar com o objectivo de garantir, globalmente, a
prestação de um serviço público de transporte de qualidade, monitorizando e
acompanhando a evolução dos níveis de procura, de modo a proceder aos
ajustamentos que se venham a revelar necessários.
Para mais informações consulte o site da CARRIS em www.carris.pt ou através da
linha informativa 808 201 777.

